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Sällskapet för NaturskYdd i
Kristinehamn

Protokoll fört vid årsmöte 2018-03-26

Tid: 18.30 - 21.30

Plats: Bibliotekets hörsal
Paragrafer: | -23

§ 1. Mötets öPPnande

Mötet öppnas av föreningens ordfÖrande Lars Myr'

§ 2. Godkännande av dagordning

Årsmötet godkänner dagordningen.

§ 3. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

Årsmötet svarar ja På frågan.

§ 4. Val av ordförande för årsmötet

Nils Dåverhög föreslås och valdes till mötets ordförande.

§ 5. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för årsmötet

Maria Jebsen föreslås och valdes till mötets sekreterare.

§ 5. Val av två justerare och tillika rösträknare att iämte stämmans

ordförande justera Protokollet
Lena Karlsson och lnger Nilsson föreslås och valdes av årsmötet.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2oL7

christina Brunsell redogör för 2at7 års verksamhetsberättelse.

Bengt Brunsell redogör för 2O!7 års resultatrapport och balansrapport'

§ 8. Revisorernas berättelse

Bertil Andersson och Nils Dåverhög har gått igenom räkenskaperna för 2017 och finner

dem i god ordning. De föreslår att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för verksamhetsåret

20L7.

§ 9. Fastställande av resultat och balansräkning för 2Ot7

Årsmötet fastställer 2AL7 ärs resultat och balansräkning.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet tör 2OL7 års förvaltning

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017 ärs förvaltning.

§ 11. Fastställande av verksamhetsplan för 2018

Frågan om namnbyte till Naturskyddsföreningen Kristinehamn framförs av Bengt Brunsell'

Han redogör för den handlingsplan som styrelsen tagit fram för detta'

Verksamhetsplanen för år 2018 fastställdes av årsmötet'
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§ 12. Val av ordförande för ett år

Valberedningen föreslår Lars Myr för ett år och årsmötet väljer honom för ett år.

§ 13. Vat av övriga styrelseledamöter.
Valberedningen föreslår ordinarie styrelseledamöter för en period av två år

Valberedningen föreslår omval av Bengt Brunsell och Maria Melin samt nyval av Daniel

Koller. Årsmötet bifaller valberedningens förslag och väljer de tre föreslagna personerna

för en period av två år.

§ 14. Val av ersättare
Valberedningen föreslår Alistair McCann för omval om en period av två år. Årsmötet

bifaller valberedningens förslag och väljer Alistair McCann för en period av två år.

§ 15. Eventuella fyllnadsval
Styrelsen föreslår fyllnadsval av Sandra Böhm för en period av ett år. Årsmötet bifaller

valberedningens förslag och väljer Sandra Böhm på ett år.

§ 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år

Valberedningen föreslår omval av Nils Dåverhög (sammankallande) och Bertil Andersson

för en tid av ett år.

Årsmötet bifaller valberedningens förslag och väljer Nils Dåverhög och Bertil Andersson

för ett år.

Valberedningen föreslår även omval av revisorssuppleanten Lennart Holmdahl.

Årsmötet bifaller valberedningens förslag och väljer Lennart Holmdahlför ett år.

§ 17. Val av valberedning för ett år, varav en utses till sammankallande

Valberedningen föreslår Christer Pertun (sammankallande) och Björn Broqvist för en

period av ett år. Årsmötet bifaller valberedningens förslag och väljer Christer Pertun och

Björn Broqvist för ett år. Ulf T Carlsson avböjer omval.

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utse en tredje person till valberedningen.

§ 18. Stadgeändring och namnändring (Slutgiltigt beslut vid första medlemsmötet

hösten 2018)
Bengt Brunsell berättar att styrelsen redan 2013 tog upp frågan om namnbyte' På

årsmötet 2014 presenterades ett nytt stadgeförslag men med bibehållet namn Sällskapet

för naturskydd. Av 260 kretsar i Sverige är det ca 7 som heter något annat än

Naturskyddsföreningen plus namn på ort/kommun. I annonseringar har det varit

problematiskt eftersom två namn förekommer. Bengt berättade också om

riksföreningens kampanj"Förpacka föreningen för bästa effekt" som han även redovisade

på årsmötet2014.
Ulf T Carlsson berättar att 2013 bestämdes att namnet skulle vara Sällskapet för

naturskydd. Ulf menar att det är styrelsens fel att förvirring uppstår eftersom man ändå

har gått ut med två namn. Ulf ställer frågan till styrelsen varför man inte har respekterat

det beslut som togs 2013 om namnet.

Bengt svarar att namnet sällskapet för naturskydd förekommit i alla tidigare skrivelser

samt i annonserna fr.o.m. 2018. Bengt hänvisar åter till att nya medlemmar är

med lemmar i Naturskyddsfören ingen Kristinehamn.

Votering om en eventuell namnändring genomfördes. Vid votering avgavs 11 röster för

det nya namnet Naturskyddsföreningen Kristinehamn'

Det nuvarande namnet Sällskapet för naturskydd i Kristinehamn får 11 röster'

Det blir ingen ändring av namnet eftersom 213 maioritet krävs.



3(3)

Bengt redogör för ett nytt stadgeförslag. Ett nytt stadgeförslag måste innehålla skrivelsen

om att nytt medlemskap enbart iden lokala kretsen inte kan tecknas.

Naturskyddsföreningen riks kommer inte att godta att man ska kunna teckna

medlemskap enbart iden lokala kretsen.

Ulf T Carlsson framför att man bör kunna vara medlem i enbart Sällskapet för naturskydd

som lokal medlem.

Gunnar Karlsson redogör för hur det gick till då Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn

blev en krets i Naturskyddsföreningen.
Frågan om vi skall ändra stadgarna enligt styrelsens nya förslag ställdes. Vid voteringen

avgavs 9 röster för stadgeändring, 9 röster avgavs mot en stadgeändring. Voteringen

innebar att styrelsens förslag föll och att nuvarande stadgar som tillåter nyteckning av

medlemskap i den lokala kretsen utan medlemskap i Naturskyddsföreningen behålls.

§ 19. Ärenden som väcks genom motion
lnga ärenden.

§ 20. Fastställande av årsavgift för enbart medlemskap i Sällskapet för Naturskydd

Årsmötet föreslår att avgiften kvarstår med 100 kr per person. Årsmötet beslutar enligt

förslaget.

§ 21. Ersättningar till styrelsen för diverse utlägg

Årsmötet beslutar att styrelsen får fördela kostnaden för faktiska utlägg.

§ 22. övriga frågor
Ulf T Carlsson berömmer styrelsens arbete med översiktsplanen. Nils Dåverhög tackar för

styrelsens arbete under året.

§ 23. Årsmötet avslutas
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Protokollsbilaga
1. Förslag till nya stadgar.


